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ČÍSLO: 1                                                           
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                           MĚSÍČNIK  
VYDÁNO: 6. 1. 2009  

 
Vydává    Obec Oudoleň,   582 24  Oudoleň  131.    IČ:  00267996 .    Evidenční  číslo:   MK ČR  E 17544.     Adresa redakce:                      
Obecní úřad Oudoleň,  582 24  Oudoleň 131 Tel., fax č.: 569 642 201,  www.oudolen.cz, e-mail: obec@oudolen.cz.                           

Zastupitelstvo obce schvaluje:  
- navržený program zasedání. 
- umístění pohybového čidla na budovu hasičské 

klubovny.   
- žádosti p. Kryštofka o pokácení 1 ks javoru na 

obecním pozemku p. č. 648/92 a o pokácení 1 ks 
olše na vlastním pozemku p. č. 98/1. 

- udělení licence pro provozování zvláštní linkové 
osobní vnitrostátní dopravy na lince Chotěboř - 
Havlíčkova Borová pro zaměstnance firmy GCE, 
s. r. o. Chotěboř.  

- udělení licence pro provozování zvláštní linkové 
osobní vnitrostátní dopravy na lince Havlíčkův 
Brod  – Česká Bělá - Havlíčkova Borová pro 
zaměstnance firmy Pleas a. s. Havlíčkův Brod.   

- prodloužení termínu splatnosti půjčky MAS 
Havlíčkův kraj, o. p. s. do 31. 12. 2009.  

- rozpočet na rok 2009.  
- rozpočtové změny č. 6/2008.  
- zprávu finanční a kontrolní komise.  
- zprávu o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ 

Oudoleň.  
- Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené s firmou 

Miloslav Odvárka ODAS. Tímto dodatkem se 
mění cena za svoz papíru na 120 Kč + DPH za 
vývoz 1 kontejneru a cena za svoz plastu na 200,- 
Kč + DPH za vývoz 1 ks kontejneru a 180,- Kč + 
DPH za vývoz každého dalšího kontejneru na 
plast v obci. 

- Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem 
uzavřené s firmou Miloslav Odvárka ODAS. Tímto 
dodatkem se zvyšuje cena za službu svozu 
komunálního odpadu uloženého v popelnicích pro 
rok 2009.  

- žádost Oddílu stolního tenisu Oudoleň o 
příspěvek na turnaj ve stolním tenisu, příspěvek 
ve výši 1.000,- Kč bude poskytnut formou úhrady 
občerstvení nebo cen v místní prodejně.  

- vyúčtování občerstvení Mysliveckého sdružení 
Oudoleň na setkání rodáků ve výši 5 050 Kč. 
Vyúčtování bude uhrazeno formou prominutí 
nájmu za kulturní dům na myslivecký ples dne 7. 
3. 2009.  

- termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce 
v I. pololetí 2009:  
� 22. 1. 2009 v 18.00 hodin 
� 19. 2. 2009 v 18.00 hodin 
� 19. 3. 2009 v 18.00 hodin 
� 23. 4. 2009 v 19.00 hodin 
� 21. 5. 2009 v 19.00 hodin 
� 18. 6. 2009 v 19.00 hodin. 

Zastupitelstvo obce projednalo:  
- průběh inventarizace 2008. 
- plán financování obnovy vodovodů nebo 

kanalizací. 
- žádost pí. Pátkové a pí. Bencové o pokácení 1 ks 

lípy na pozemku p. č. 648/60. Lípa svým 
náklonem ohrožuje jejich a sousedův dům, hrozí 
nebezpečí pádu. Žádost bude prošetřena a bude 
řešena na příštím zasedání.  

- žádost firmy PROFI – ELRO s. r. o. Pardubice o 
pokácení 1 ks jasanu ztepilého, 1 ks břízy 
bradavičnaté a 1 ks lípy srdčité na pozemku p. č. 
160/1 v  k. ú. Oudoleň. Stromy se nalézají 
v ochranném pásmu vedení 110 kW. Žádost bude 
prošetřena a bude projednána na příštím 
zasedání. 

- dopis Oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, 
týkající se žádosti p. Zdražila o pokácení lípy. 

- organizaci obecního plesu. 
- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno: 

- se žádostí obce o bezúplatný převod hasičské 
techniky – automobilu od Ministerstva obrany, 
Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem 
MO, Praha.  

- se žádostí Krajského úřadu kraje Vysočina,  
Jihlava o prodloužení termínu na realizaci 
vodoměrné šachty s osazením vodoměru na 
výstupu z vodojemu Březina zaslaný ČIŽP 
Havlíčkův Brod a dále s Oznámením o zahájení 
vodoprávního řízení Městského úřadu, Odboru 
životního prostředí, Chotěboř. 

- s informacemi z valné hromady Svazku obcí 
Přibyslavska. 

- Zastupitelstvu obce bylo uloženo: 
- zjistit do příštího zasedání ceny pronájmů 

kulturních zařízení v okolí.  

Zdraví, štěstí, pohodu 
a  hodně osobních  

 i pracovních úspěchů 
Vám přeje 

Obec Oudoleň. 

ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  DNE   18. 12. 2008 
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EVIDENCE  OBYVATEL – STATISTIKA K  1. 1. 2009 
 
Pohyb obyvatel v naší obci v roce 2008:  
Narození    5 Zem řelí  4 
Přist ěhovali  12 Odst ěhovali  6 
Sňatek    3 Rozvod  1 
  
Počet obyvatel k 1. 1. 2009:   344 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  
Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze 
dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí Vám tak možnost šířit 
tuto lásku dál. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítejte 
tyto vyslance potřebných.  
V   naší   obci    zavítají   do   Vašich   domovů   tříkráloví  koledníci  v  sobotu  
10.  ledna   2009   a  požádají  Vás  o p říspěvek.  Skupiny  koledníků  budou  
vycházet   v 8:30  hodin   a    povede  je  osoba  vybavená  charitní  průkazkou.  
Příspěvky budou vybírány do zapečetěné pokladničky.  
Výtěžek  Tříkrálové  sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným,  
handicapovaným,  seniorům,  matkám  s dětmi  v  tísni a dalším jinak sociálně  
potřebným   skupinám   lidí a  to  zejména  v  regionech,  kde  se  sbírka  koná.  
Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. 

                                             Farní svaz Velká Losenice, Kolpingobva rodina a Klub křesťanských demokratů  
                                                                                    Vás všechny srdečně zvou na hru 
 
                                                                                          ČTVRTÝ  Z  MUDRCŮ  
                                                                                                    a  
                                                                          Klan ění mudrc ů v živém Betlém ě 
                                                                                  
                                               v ned ěli 11. 1.  2009 v 16:30 hod.  u zvoničky kostela sv. Jakuba ve Velké Losenici. 
                                                                                    Rádi Vás uvidíme v dobových krojích.    
                                                                                                Těšíme se na Vás ! 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 

                    

 TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
Příští       zasedání      Zastupitelstva    obce  

Oudoleň    se     bude    konat  ve   čtvrtek   

22. ledna 2009 od 18:00  hodin v zasedací 

místnosti  obecního úřadu. 
 
Za Zastupitelstvo obce Oudoleň:                                                              

 
Augustin Václav                         

                           starosta obce                                                                 

Slovo hejtmana 
V listopadu loňského roku byla nově zvoleným 
zastupitelstvem kraje Vysočina schválena nová Rada 
kraje a já jsem měl tu čest být postaven do jejího čela. 
Velmi si vážím důvěry občanů, jak ji projevili ve volbách, 
a vzápětí i našich zastupitelů, kteří mě pověřili vedením 
kraje v nastávajícím čtyřletém období.  
Konec roku bývá jakousi rekapitulací uběhlého času, 
začátek toho nového zase probíhá ve znamení 
zamyšlení nad tím, co nás čeká. Já se dnes musím dívat 
především dopředu. Rada kraje Vysočina je složena 
výhradně ze zastupitelů zvolených za Českou stranu 
sociálně demokratickou. Tato skutečnost nám na jedné 
straně dává prostor pro uskutečňování myšlenek a 
projektů, jež považujeme za správné a pro naše občany 
užitečné. Na straně druhé cítíme s mými kolegy i tíhu 
zodpovědnosti za další rozvoj kraje.  
Myslím, že se náš kraj vyvíjí celkem správným směrem a 
bývalé radě i panu hejtmanovi Miloši Vystrčilovi jsem za 
to vyslovil svůj dík. Doufám, že se bývalí čelní 
představitelé kraje i v roli opozičních zastupitelů nebudou 
utápět v malicherných půtkách a námitkách proti všemu, 
co budeme dělat i jinak. Chci věřit, že budou stejně 
konstruktivní opozicí, jak jsme se snažili být v minulém 

období my. Kraj Vysočina byl v práci svého vrcholného 
orgánu  - zastupitelstva – místem, kde docházelo 
v podstatných věcech ke koncensu i za cenu jistých 
kompromisů. Tomu přispívali i zastupitelé za sociální 
demokracii, přestože ne všechna rozhodnutí tehdejšího 
vedení byla námi přijímána „bez výhrad“. Nyní jsme 
v jiných rolích. Doufám, že je všichni v zájmu občanů 
našeho kraje nakonec důstojně zvládneme. 
Nebudu teď široce slibovat a vypočítávat, co a jak 
budeme dělat. Už samotný název strany, za kterou jsem 
byl zvolen, napovídá naše priority. Sociální cítění a 
vzájemná solidarita silných se slabými jsou pro nás na 
prvním místě.  
Nedělám si iluze, že nás v tom nadcházejícím roce čeká 
procházka růžovým sadem. Přicházející celosvětová 
krize se nás všech nějak dotkne. Jsem ale přesvědčen, 
že nám stále zůstane dost prostoru a možností pro dobrý 
život, k jehož kvalitě můžeme všichni svým dílem přispět. 
Za nové vedení kraje vám mohu slíbit, že se budeme 
poctivě snažit udělat pro to vše, co bude v našich silách 
a možnostech. Do nového roku 2009 přeji pevné zdraví a 
vše dobré                                              
                MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočin
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ZÁPIS  DO  1. TŘÍDYZÁPIS  DO  1. TŘÍDYZÁPIS  DO  1. TŘÍDYZÁPIS  DO  1. TŘÍDY    
VVVV    pondělí 26. ledna 2009 od 13:00 do 16:00 hodinpondělí 26. ledna 2009 od 13:00 do 16:00 hodinpondělí 26. ledna 2009 od 13:00 do 16:00 hodinpondělí 26. ledna 2009 od 13:00 do 16:00 hodin se bude 

v Základní škole a Mateřské škole Oudoleň konat zápis do 1. třídyzápis do 1. třídyzápis do 1. třídyzápis do 1. třídy . 

Do  1. třídy  budou   zapsány  děti  narozené  v  době  

od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003. 

Rodiče si sebou vezmou k zápisu rodný list dítěte. 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  OUDOLEŇ 

                    Malé ohlédnutí za koncem roku 2008.  
Co se dělo v naší škole?                                                    
26. 11. 2008 jsme jeli do Horáckého divadla v Jihlavě na představení pro děti Jak se  čerti ženili . 
Zúčastnili se ho žáci 1. až  4. ročníku v rámci školního vyučování.  

 
5. 12. 2008 chodili ve škole a školce čerti. 
Vlastně to byli malí čertíci s Mikulášem a 
andělem. Děti si doma vyrobily masky a 

připravili 
jsme 

krátké 
vystoupení pro školáčky. Vše se podařilo a někteří čertíci 
se v převleku celý den i učili. 
8. 12. 2008 to ve škole vonělo a vše naznačovalo blížící 
se Vánoce. Pekli jsme perníky. Paní Kohoutová Z. a paní 
Zvolánková B. přinesly již hotová těsta, děti si oblékly 
zástěry a  mohlo se začít. Napekli jsme dvě krabice 
perníků, které jsme 10.12. i ozdobili. Některým přišli na 
pomoc i rodiče. Protože se perníčky moc povedly, děti si je 
připravily na školní besídku, kde jste je mohli, spolu 
s vánočním čajem, ochutnat.  

 
14. 12. 2008 se konala školní besídka aneb Pojďte 
s námi do pohádky . 
Programu se účastnili všichni žáci ZŠ a tentokrát i 
MŠ. MŠ předvedla vystoupení s názvem Míša 
Kulička. ZŠ zahrála pohádku O perníkové chaloupce 
a minimuzikál O Budulínkovi. 
 
19. 12. 2008 byl posledním školním dnem před 
prázdninami. První tři vyučovací hodiny jsme se učili, 
potom byla vyhlášena školní soutěž, do které se žáci 

mohli celý týden přihlásit. Odborná porota byla složená ze žáků i učitelů. Děti si samy zvolily disciplínu, ve které si 
věřily. A tak se recitovalo, zpívalo, četlo, kreslilo, tancovalo a cvičilo aerobik. Všichni jsme se dobře bavili a soutěž 
zakončili diskotékou                                                                                                                   pí Stehnová Vladimíra.                                      
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Postřehy žáků 2.třídy: 

DO NOVÉHO ROKU PŘEJEME VŠEM HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A POHODY.  

DĚKUJEME VŠEM ZA SPOLUPRÁCI.                                UČITELÉ A  ŽÁCI ZŠ A MŠ OUDOLEŇ 

 

 

 

8. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM  TENISU 
V sobotu 3. ledna 2009 uspořádal Oddíl stolního tenisu v Oudoleni již 8. ročník vánočního turnaje pro 
neregistrované hráče. Velice nás potěšila účast na 
tomto turnaji – 36 hráčů. Pro všechny bylo připraveno 
občerstvení a pro vítěze pěkné a hodnotné ceny. Jsme 
rádi, že Oudoleň byla zastoupena na stupních vítězů 
v každé kategorii. 
Výsledky soutěže: 
DĚTSKÁ KATEGORIE:  

1. Štěrba Ondřej, Praha 
2. Pavlíček Martin, Praha 
3. Hamerníková Jana, Oudoleň 

TJ SOKOL  
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KULTURA A INZERCE 

PLESOVÁ SEZÓNA HAVL.  BOROVÁ : 
Ples Unie rodičů      17. 1. 2009 
Ples Hasičů        31. 1. 2009 
Ples městyse             7. 2. 2009 
 

ŽENY: 
1. Mikulincová Helena, Přibyslav 
2. Ledvinková Zdena, Chotěboř 
3. Bencová Vlasta, Oudoleň 

MUŽI: 
1. Antl Jakub, Oudoleň 
2. Paušíma Čeněk, Havl. Borová 
3. Štěrba Ondřej, Praha. 

 
Oddíl stolního tenisu děkuje všem uvedeným sponzorům za přízeň: Obecní úřad Oudoleň, TJ Sokol Oudoleň, 
SDH Oudoleň, pí. Šmídová – pohostinství Oudoleň, pí. Pavlišová, Oudoleň, p. Kryštofek, Oudoleň, p. Sláma – 
velkosklad Oudoleň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AKCE  PLÁNOVANÉ V MĚSÍCÍCH LEDEN-BŘEZEN V NAŠÍ  OBCI: 
 

10. 1. 2009  Tříkrálová sbírka 
14. 2. 2009  Dětský karneval + výstava keramických výrobků 

    Divadelní představení souboru JenTak:  
SEVERNÍ  PÓL JE  DOBYT 

15. 2. 2009  Zájezd na zápas Slávia Praha vs Oceláři Třinec 
21. 2. 2009  Maškarní průvod 

     7. 3. 2009  Myslivecký ples 

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V KNIHOVNĚ 
             Od 1. 1. 2009 je místní knihovna otevřena  

každé pond ělí  
v době od 17:00 do 19:00 hodin. 

TJ Sokol Oudoleň pořádá 
 
 
 
 
 

Do Sazka Areny na zápas Slávia Praha vs Oceláři Třinec 
Začátek zápasu v 17:00 hodin 

 
Odjezd 15. 2. 2009 ve 12:00 hodin od Kulturního domu Oudoleň 

Členové Sokola mají dopravu zdarma a lístek si platí každý sám, ostatní platí všechno.  
Termín přihlášek je do 18. ledna 2009 u Michala Slámy. 

Všichni zaplatí zálohu 200 Kč při nahlášení. 

Bližší informace u Michala Slámy. 
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POVINNÉ  RUČENÍ  U  ČSOB  POJIŠŤOVNY 
                                                                        
      PŘIJEDEME za Vámi,   
      ZAJISTÍME převedení 
      bonusu, asistenční  
      služby, úrazové 
      pojištění zdarma. 
      VOLEJTE: 
      pondělí až neděle 
      8:00 – 21:00 hod. 
      TELEFON: 
      602 767 252 
      Martin Gron 
 

KINO ŽDÍREC N/D.      LEDEN  2009 
9.1. pátek v 16,00 hodin 
KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ PRAHY 
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném filmu – komedie.                                  
80 min., přístupný, 36,- + 1,- Kč 
16.1. pátek v 16,30 a v 18,30 hodin 
VY NÁM TAKY, ŠÉFE! 
Nová česká komedie.                           90 min., přístupný, 59,- + 1,- Kč 
23.1. pátek v 18,30 hodin 
QUANTUM OF SOLACE 
Bondovka je pokračováním filmu Casino Royale. 
107 min., přístupný od 15 let, 54,- + 1,- Kč 
28.1. středa v 7,35 a v 9,35 hodin 
VALL – I 
Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač Imunizátor. Fantastický 
animovaný rodinný film USA.                      98 min., přístupný, 29,- + 1,- 
28.1. středa v 16,00 hodin 
VALL – I 
Repríza animovaného filmu.                         98 min., přístupný, 36,- + 1,- 
5.2. čtvrtek v 16,00 hodin 
MADAGASKAR 2                                                   Animovaný film USA. 
6.2. pátek v 18,00 hodin 
VEČER S JANOU PAULOVOU 
Známá  a  oblíbená  herečka  bude ve svém pořadu mluvit o svém životě, 
práci  v  divadle, ve f ilmu, před televizní kamerou, o cestování i životním 
stylu. Vstupné 150,-,  v předprodeji  120,-Kč.  Předprodej  vstupenek  od 
22. ledna 2009 v Městské knihovně a IC.  OBČERSTVENÍ - ÚSCHOVNA 
KOL 5,- Kč/ ks. Telefon do kina 569 695 907.    

KINO KRUCEMBURKKINO KRUCEMBURKKINO KRUCEMBURKKINO KRUCEMBURK    
LEDEN 2009LEDEN 2009LEDEN 2009LEDEN 2009    
10. 1. 2009 sobota v 19.30 hodin 
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY 
Animovaný film USA. 
Přístupný od 12 let. 99 min. vstupné 50,-  
17. 1. 2009 sobota v 19.30 hodin 
ROLLING STONES 
Hudební dokument slavné kapely. 
přístupný, titulky, 122 minut, vstupné 
50,- Kč 
22. 1. 2009 čtvrtek v 9.45 hodin 
O TÉ VELKÉ MLZE 
Pásmo pohádek pro nejmenší. 
Přístupný, 65 minut, vstupné 20,- Kč 
24. 1. 2009 sobota v 19.30 hodin 
RUDÝ BARON 
Válečný životopisný film SRN. 
Přístupný, titulky, 129 minut, vstupné 
50,- Kč 
31. 1. 2009 sobota v 19.30 hodin 
HLÍDAČ Č. 47 
Český film. Přístupný od 15 let, 108 
minut, vstupné 50,- Kč. 
Telefon do kina: 724 362 660 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Myslivecké sdružení Havlíčkova BorováMyslivecké sdružení Havlíčkova BorováMyslivecké sdružení Havlíčkova BorováMyslivecké sdružení Havlíčkova Borová    

zve srdečně všechny své příznivce na tradičnízve srdečně všechny své příznivce na tradičnízve srdečně všechny své příznivce na tradičnízve srdečně všechny své příznivce na tradiční    

MYSLIVECKÝ  PLESMYSLIVECKÝ  PLESMYSLIVECKÝ  PLESMYSLIVECKÝ  PLES    
vvvv    sobotu 10. ledna 2009sobotu 10. ledna 2009sobotu 10. ledna 2009sobotu 10. ledna 2009    
    HrajeHrajeHrajeHraje:::: Romantica Romantica Romantica Romantica----Mix.Mix.Mix.Mix.    

Zahájení mysliveckým „Halali“ sZahájení mysliveckým „Halali“ sZahájení mysliveckým „Halali“ sZahájení mysliveckým „Halali“ s    trubačitrubačitrubačitrubači....    

Speciality myslivecké kuchyně.  Bohatá tombola.Speciality myslivecké kuchyně.  Bohatá tombola.Speciality myslivecké kuchyně.  Bohatá tombola.Speciality myslivecké kuchyně.  Bohatá tombola.    

Svoz zajištěn dle rozvrhu na plakátech.Svoz zajištěn dle rozvrhu na plakátech.Svoz zajištěn dle rozvrhu na plakátech.Svoz zajištěn dle rozvrhu na plakátech.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            

OBJEM MOTORU                    POJISTNÉ    
osobní automobil                     (ročně od) 
do 1000 ccm           1 380 Kč  
od 1000 do 1350 ccm  1 546 Kč 
od 1350 do 1850 ccm  2 172 Kč 
od 1850 do 2500 ccm  3 366 Kč 
nad 2500 ccm   4 633 Kč 
nákladní automobil   
do 3500 kg   4 633 Kč 
3500 – 12 000 kg  6 570 Kč 
nad 12 000 kg             10 663 Kč 
 

   NABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEBNABÍDKA SLUŽEB    
� POVINNÉ RUČENÍ 
� ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
� ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
� DĚTSKÉ POJIŠTĚNÍ 
� POJIŠTĚNÍ DOMKŮ A 

DOMÁCNOSTÍ 
� ZŘÍZENÍ BANKOVNÍHO 

ÚČTU 
� PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
� STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
� ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
 

Přijmeme též spolupracovníky. 

Informace:   

Martin GronMartin GronMartin GronMartin Gron    

tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767tel.:602 767    252252252252    

eeee----mail: martingron@seznam.mail: martingron@seznam.mail: martingron@seznam.mail: martingron@seznam.czczczcz    

  VYUKA NĚMECKÉHO A ANGLICKÉHO  JAZYKA 
 

Petra Gronová 

Česká Bělá 326 

tel: 724 279 292, 602 767 252 


